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Luxemburgo estreia no Olímpico com goleada e exibição de luxo para cima do Novo Hamburgo {pág 15}

Pardais não têm
data para voltar

Pedido de licitação para renovação da licença está parada na Central de Compras
do Estado Daer informa que não há prazo para retomar controle de velocidade 

Inativos desde 2010, falta do equipamento não aumentou acidentes no RS {pág 03}

Inter vence 
e D’Ale fica 
fora amanhã

Orelhões voltam 
a ser alvo de 
vandalismo
No Centro, um em cada cinco
equipamentos não funciona
por estar danificado {pág 04}

Após uma semana,
Lula deixa hospital
Ex-presidente ainda terá de 
receber medicamentos até a
próxima sexta-feira {pág 05}

Com o time considerado ideal,
Colorado bateu Santa Cruz no 
sábado e encara jogo decisivo
pela Libertadores sem seu 
principal jogador {pág 14}

Sem brilho

Fukushima, 
um ano depois 
Japão ainda conta os prejuízos
da tragédia que abalou o país
no dia 11 de março {pág 07}

Mín 21°C
Máx 34°C

PORTO 
ALEGRE
Segunda-feira, 
12 de março de 2012

Edição nº 91, ano 1
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FILME-PIPOCA E
FÉRIAS NO RIO SÃO
PLANOS DE REESE
{pág 11}
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02 porto alegre

Radar móvel 

Hoje, o radar mó-
vel da EPTC estará
nas seguintes vias:
Aparício Borges
Diário de Notícias
Juca Batista
Pinheiro Borda
Padre Cacique
Tarso Dutra
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O responsável pelo planeja-
mento semafórico da EPTC,
Thiago Jardim, reconhece
que remover uma sinaleira
é um muito mais difícil que
colocar um novo equipa-
mento. O especialista la-
menta que a má educação
dos motoristas e pedestres
da capital impeça de inves-
tir mais em faixas de segu-
rança para ordenar o trânsi-
to. “O respeito ao pedestre é
uma tendência muito nova
aqui. Não vamos conseguir
de uma hora para outra”diz. 

Segundo Jardim, 35% das
sinaleiras na cidade são de
pedestres. Foi o que ocorreu
na implantação da 1.008a si-
naleira de Porto Alegre, se-

mana passada. O fluxo de
pedestres e veículos na es-
quina da Borges de medei-
ros com Jerônimo Coelho te-
ve de ser disciplinado por
um conjunto de semáforos.
Foi justamente ali, por iro-
nia, que iniciou há três anos
a campanha de respeito à
faixa de segurança. 

Mais duas sinaleiras serão
ligadas esta semana no bair-
ro Santana. Os conjuntos
vão disciplinar o trânsito de
veículos no cruzamento da
Domingos Crescêncio com
Santana e também a traves-
sia de pedestres 50 metros à
frente. A sinaleira de pedes-
tres foi um pedido da comu-
nidade. METRO POA

Porto Alegre tem mais de mil sinais luminosos
Crescimento desordenado explica excesso na capital

Porto Alegre ultrapassou a
marca de mil semáforos pa-
ra organizar o trânsito de
automóveis e pedestres na
cidade. A estatística – exata-
mente 1.008 equipamentos
para uma frota de 706 mil
veículos e 1,3 milhão de ha-
bitantes – pode explicar em
parte a lentidão do fluxo
em determinados horários
do dia, já que a sincroniza-
ção dos sinais luminosos
ainda não abrange todo o
sistema. Para a Copa do
Mundo de 2014, a EPTC pre-
tende instalar esse recurso.

O Metro perguntou ao
responsável pelo planeja-
mento semafórico da EPTC,
Thiago Jardim, se não havia
sinaleiras demais em Porto
Alegre. “Não tem muito se-
máforo não”, disse o espe-
cialista. “Mas também não
tem pouco”, completou em
seguida. Para Jardim, o
grande problema da cidade
foi o crescimento desorde-
nado do trânsito, com o
consequente comprometi-
mento da capacidade das
principais vias. “É a média
para uma cidade que não foi
planejada”, diz.

Para a Copa, Jardim ex-
plica que a prefeitura tem
como meta a implantação
de um sistema de integra-
ção da malha de semáforos,
dos quais nove em cada dez
já são automáticos. Isso faci-
lita o projeto. O que dificul-

ta é a variedade de marcas,
que exige que cada semáfo-
ro tenha de ser adaptado pa-
ra integrar o sistema. 

Dois modelos estão em
estudo: o canadense scat,
operando em 15 sinaleiras
da III Perimetral, e o inglês
scoot, que será testado ainda
no primeiro semestre do
ano. O sistema será comple-
tado com cruzamentos atua-
dos pontualmente, que le-
vam em conta o fluxo de veí-

culos. O modelo funciona
nos cruzamentos da Getúlio
Vargas e José de Alencar e
Saturnino de Britto com Pro-
tásio Alves.  Além disso, está
em estudo a adoção de um
sistema de no-break para
que, em dias de chuva, os se-
máforos não sejam desliga-
dos por cortes de energia.

Sinaleira na Borges foi a 1.008a da cidade

Educação poderia
reduzir semáforos

FOTOS: GABRIELA DI BELLA/METRO

O Centro Obstétrico e a

UTI Neonatal do Hospi-

tal de Clínicas ficarão fe-

chados a partir de hoje

até o próximo dia 26.

Para cumprir determina-

ção do Ministério da

saúde, será realizada a

limpeza dos dutos de ar-

condicionado e realiza-

da a reforma na UTI.

Três boxes individuais

de atendimento aos re-

cém-nascidos serão

acresentados, segundo

a direção do hospital. 

METRO POA

Clínicas vai
reformar UTI
Neonatal

Número de sinaleiras

Fonte: Denatran/IBGE/empresas de trânsito
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Semáforo
não é
sinaleira 
As 1.008 sinaleiras de
Porto Alegre significam
que há um número mui-
to maior de semáfotos
funcionando nas ruas da
cidade. 

Tecnicamente, uma si-
naleira é um conjunto de
semáforos – cada conjun-
to pode ter entre quatro e
dez equipamentos de si-
nalização. Uma unidade,
segundo a EPTC, custa en-
tre R$ 12 mil e R$ 15 mil.
Alguns semáforos, por-
tanto, podem custar mais
de R$ 100 mil, já incluin-
do instalação. METRO POA

Cotações
Dólar

+ 1,31%
(R$ 1,78)

- 0,71%
(R$ 2,33)

Euro

Bovespa Selic
(9,75%)

Salário
mínimo
(R$ 622)

- 0,31%
(66.703 pts)

tanta sinaleira? 
Mas precisa 
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Os pardais gaúchos não
têm data para voltar a fun-
cionar. Fora de operação
desde o final de 2010, os
controladores de velocida-
de instalados nas rodovias
do estaduais Rio Grande do
Sul  precisam ser trocados,
mas o edital para a abertura
da licitação que vai apontar
a empresa responsável pela
operação ainda não foi pu-
blicado – nem há uma pre-
visão por parte do Daer (De-
partamento Autônomo de
Estradas e Rodagem). 

Segundo Cleber Domin-
gues, diretor de operações
do órgão,  a solicitação de
abertura do edital foi enca-
minhada para a Central de
Compras do Estado ainda
em dezembro. “É um trâmi-
te demorado e a Cecom é
responsável por quase todos
os editais do Governo do Es-
tado. São poucos os órgãos
do governo que têm autono-
mia para resolver assuntos
como este e fazer compras
diretas”, disse.

Isso não significa que o
controle da velocidade nas
estradas deixou de ser prio-
ridade para o Estado. “É um
assunto importante, mas
todos as secretarias e depar-

tamentos  têm suas urgên-
cias. A fila vai indo, alguns
processos podem ser mais
céleres que outros”, mini-
miza Domingues. Outro de-
talhe que pode estar atra-
sando o processo é a com-
plexidade do assunto. “Esse
tipo de edital não pode sus-
citar dúvidas”, explicou.  

Radares expostos
Apesar de não estarem fun-
cionando, os 70 pardais con-
tinuam expostos em rodo-
vias como a Estrada do Mar
e a RS 040, motivo que pode
ter evitado o aumento de
acidentes. “Um dado inte-
ressante é que a acidentali-
dade de 2011 ficou na mes-
ma média que a de 2010,
acompanhando apenas o
crescimento vegetativo da
frota. Portanto, a falta dos
pardais não motivou um au-
mento dos acidentes”, co-
mentou Domingues. Para
ele, já houve uma “acultura-
ção” nos locais dos pardais e
o motorista automatica-
mente reduz a velocidade,
mesmo com o equipamento
desligado. “Além disso, mui-
ta gente nem sabe que os
pardais estão desativados”,
acrescenta. METRO POA

Pardais gaúchos não 
voltarão a voar tão cedo 

Equipamentos das rodovias estaduais estão fora de operação desde 2010 Solicitação de abertura de edital 
já foi encaminhada pelo Daer, mas não há previsão de publicação Falta de aparelhos não aumentou acidentes

Aparelhos continuam nas rodovias, como na Estrada do Mar, em Osório, mas não operam

RODRIGO FREITAS/PREFEITURA DE OSÓRIO/DIVULGAÇÃO

Fortunati dá início a obras
do BRT da Protásio Alves

TATIANA FELDENS/DIVULGAÇÃO

Manifestantes pedem lei punitiva
Mais de cem porto-alegrenses participaram de uma caminhada na manhã de do-
mingo solicitando mais proteção aos animais. O movimento Crueldade Nunca
Mais encabeça o pedido por uma legislação brasileira que puna com maior rigor
os crimes de maus tratos contra toda as espécies de animais. A passeata saiu do
Parque da Redenção e seguiu pela avenida Perimetral até a Usina do Gasômetro. 

Defesa animal

Caminhada saiu do parque da Redenção e pediu por todos os animais

Policiais 
substituem 
radares
Enquanto os pardais fixos
não voltam, os policiais ro-
doviários vêm cumprindo
o papel de fiscalizar os mo-
toristas infratores. O Co-
mando Rodoviário da Bri-
gada Militar tem pelo me-
nos 60 equipamentos de
mão para utilizar nas rodo-
vias. Outro apoio são as
lombadas eletrônicas, que
monitoram o perímetro ur-
bano em mais de 100 mu-
nicípios.   Cléber Domin-
gues concorda que hoje há
outras iniciativas que con-
trolam os excessos, como a
operação Balada Segura.

Domingues chama a
atenção para os absurdos
que vê no trânsito todos os
dias. “A falta de consciência
dos condutores é um negó-
cio espantoso. Circulo pela
RS 118, que está em obras, e
fico impressionado de co-
mo a maioria dos motoris-
tas dirigem.  Pergunto:
adianta colocar pardal lá?”

METRO POA

Começa hoje, oficialmen-
te, a obra de implantação
do primeiro BRT (Bus Ra-
pid Transit) de Porto Ale-
gre, que promete melhorar
o sistema de transporte co-
letivo da cidade. Serão dois
na capital gaúcha: um no
corredor da avenida Protá-
sio Alves, outro na Bento
Gonçalves. 

Os BRTs estão entre as
obras de melhoria das ca-
pitais brasileiras que vie-
ram com o pacote da Copa
do Mundo. Uma das capi-
tais que já utiliza o sistema
é Curitiba, considerada
modelo de transporte pú-
blico no Brasil. 

Às 10h,  José Fortunati
vai dar a ordem de início
para a obra da Protásio Al-

ves. O prefeito irá pessoal-
mente ao local para assi-
nar o documento.

O sistema BRT tem veí-
culos mais rápidos e flexí-
veis, com motor ecológico,
e possibilitam um sistema
integrado de passageiros,
com portais de embarque e
acesso para pessoas com
deficiência. O Consórcio
BRT Bento, formado pela
Sultepa Construções e
Conpasul, foi o vencedor
da licitação para a execu-
ção das obras  nas avenidas
Bento Gonçalves e Protásio
Alves. O cronograma ini-
cial está dentro do anun-
ciado, já que o edital pre-
via o início das obras ainda
neste mês de março. 

METRO POA

FRANCIELLE CAETANO/PMPA

Assinatura será no 

corredor da Protásio
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Usar orelhão na capital para
ligações telefônicas tem se
tornado fora de moda –
além de um tormento para
quem precisa.  No Centro, a
cada cinco orelhões um
apresenta problemas técni-
cos, de acordo com levanta-
mento realizado pelo Metro
na rua dos Andradas, Otávio
Rocha e Mercado Público.

O vandalismo nas estru-
turas e as pichações tam-
bém afetam o telefone po-
pular. Das máquinas analisa-
das, todas estavam deterio-
radas – isso acaba afastando
os usuários do sistena. A fa-
cilidade de acesso ao celular
foi outro fator que colabo-

rou para que os orelhões se
tornassem gradativamente
absoletos e, também, para a
redução do número de uni-
dades instalados na cidade.
Porto Alegre tem cerca de
9,5 mil orelhões, dos quais 2
mil não funcionam.

A empresa de telefones
Oi, responsável pela instala-
ção e manutenção do apare-
lhos na capital, afirma que
90% dos defeitos são causa-
dos por atos de vandalismo.
Conforme a Oi, há um pro-
grama permanente de ma-
nutenção e um telefone pa-
ra comunicar orelhões com
defeitos ou danificados. A
receita da empresa ciu 70%

com o segmento e, de acor-
do com levantamento da
Anatel, 40% dos equipa-
mentos estão ociosos.

Para o taxista Luis Gusta-
vo Padilha, os aparelhos não
são mais essenciais à popu-
lação e, por isso, pouca gen-
te se importa com a depre-
dação.  “Ninguém usa mais,
por isso ninguém reclama.
Acho que vão continuar su-
jos como estão”, diz Padilha. 

Orelhões sobreviverão?
Apesar da facilidade de ad-
quirir um telefone móvel,
muitas pessoas ainda usam
o equipamento para liga-
ções de urgência. Para Pau-

lo Roberto da Silva, traba-
lhador do Centro, o orelhão
sai mais barato e é mais se-
guro, pois evita que ele te-
nha de sair às ruas com o
celular. “Uso bastante o ore-
lhão. Aqui no centro até
que não é tão ruim, mas é
só sair do bairro que dá pa-
ra notar que poucos funcio-
nam”, conclui Silva. 

Já para Claudio Ferreira,
também trabalhador do
Centro, os telefones estão
sempre quebrados. “Há cin-
co anos trabalho aqui e é
sempre a mesma coisa, tem
que ir à luta para encontrar
um orelhão funcionando”,
diz. METRO POA

Um em cada cinco orelhões
está danificado no Centro

Além da falta de linha, vários aparelhos também estavam sem display para completar 
chamada Vandalismo e acesso ao telefone móvel afasta porto-alegrenses do aparelho público

Os números

Foram testados 25 telefo-

nes públicos em ruas do

Centro de Porto Alegre.

Cinco deles não apresenta-
ram sinal de linha. Dois te-
lefones estavam com o dis-
play quebrado.
Durante as duas horas de

levatnamento, apenas três

pessoas foram vistas utili-

zando os aparelhos

25 deles, ou 100%, esta-
vam pichados ou deterio-
rados
A Oi recebe reclamações

sobre orelhões pelo telefo-

ne 103 14

Orelhões na rua dos Andradas apresentam falhas de linha, ausências de telas de display e estão tomados pelo vandalismo

GABRIELA DI BELLA/METRO

CEEE melhora
rede do bairro 
Petrópolis
ENERGIA. Equipes da
CEEE realizam serviços
de melhorias hoje em
Porto Alegre. Os traba-
lhos de adequação na re-
de e nos equipamentos,
além de recondutora-
mento de rede, ocorrem
no bairro Petrópolis. Os
serviços serão executa-
dos das 13h30 às 18h, em
trechos da Protásio Al-
ves, ruas Coronel Corte
Real, Lucas de Oliveira e
Dona Eugênia, abrangen-
do aproximadamente
500 consumidores. Em
caso de chuva, o serviço
será transferido.

METRO POA

Pepe Vargas
será ministro
SURPRESA. O deputado fe-
deral Pepe Vargas, do PT
gaúcho, assume nesta se-
mana o ministério do De-
senvolvimento Agrário.
Ele ocupa o lugar do tam-
bém petista Afonso Flo-
rence. A informação foi
divulgada pela Secretaria
de Imprensa da Presidên-
cia no começo da noite da
última sexta-feira. Em no-
ta, a presidente Dilma
Rousseff agradeceu a par-
ticipação de Florence no
governo e desejou boa
sorte ao novo ministro.
Pepe Vargas afirmou, em
entrevista ao programa
Band Repórter da Rádio
Bandeirantes, que rece-
beu a indicação com sur-
presa nesta sexta-feira.

Magistério
para de terça
até quinta
GREVE NACIONAL. Os pro-
fessores da rede pública
estadual fazem paralisa-
ção a partir da amanhã
em todo o Rio Grande do
Sul. A paralisação faz
parte da mobilização na-
cional pelo pagamento
do piso da categoria, de
R$ 1.451. A greve se es-
tende até a quinta-feira.
Além do pagamento do
piso, os professores rei-
vindicam investimento
de 10% do PIB na educa-
ção. O magistério esta-
dual deve realizar assem-
bleias de mobilização em
todas as regionais, além
de atos públicos de pro-
testo. METRO POA

Breves

Calor lota parques e
praias em todo Estado
A onda de calor que atinge o
Estado desde a semana pas-
sada levou uma multidão
aos parques da capital e às
praias do litoral norte on-
tem. Em Capão da Canoa, os
termômetros registraram
temperatura acima dos 30oC
durante a tarde do domingo,

com muitos banhistas na
água e mar limpo. 

Em Porto Alegre, a tem-
peratura passou dos 35oC no
meio da tarde, segundo o In-
met (Instituto Nacional de
Meteorologia). Quem não
pôde ir à praia ou não tinha
uma piscina para se refres-

car usou os parques, que fi-
caram lotados. 

A previsão da meteorolo-
gia é de que o calorão conti-
nue até amanhã, quando
uma frente fria deve provo-
car chuvas isoladas e uma
queda leve nas temperatu-
ras. METRO POA

JONATHAN HECKLER/AGÊNCIA FREELANCER

Mulher toma banho de sol na Redenção, 

em mais um dia de calorão na cidade



O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva deixou na tar-
de de ontem o Hospital Sí-
rio-Libanês, em São Paulo,
após permanecer interna-
do por uma semana. Se-
gundo boletim médico, Lu-
la deverá continuar a rece-
ber medicamentos até o
próximo dia 16.

Lula foi internado no úl-
timo dia 4 após apresentar
febre baixa. Segundo o hos-
pital, foi constatada uma in-

fecção pulmonar de leve in-
tensidade. O ex-presidente
recebeu administração en-
dovenosa de antibióticos.

Em 17 de fevereiro, Lula
havia encerrado seu trata-
mento contra um câncer na
laringe, depois de passar
por sessões de radioterapia.

O ex-presidente deve
avaliar agora sua participa-
ção na campanha de Fer-
nando Haddad à prefeitura
de São Paulo. METRO

Por US$ 120 milhões, índios
da etnia mundurucu vende-
ram a uma empresa estran-
geira direitos sobre uma
área com 16 vezes o tama-
nho da cidade de São Paulo
em plena floresta amazôni-
ca, no município de Jacarea-
canga (PA). O negócio garan-
te à empresa “benefícios”
sobre a biodiversidade,
além de acesso irrestrito ao
território indígena.

No contrato, os índios se
comprometem a não plan-
tar ou extrair madeira das
terras nos 30 anos de dura-
ção do acordo, informou re-
portagem do jornal “O Esta-
do de S. Paulo”. Qualquer in-
tervenção no território de-
pende de aval prévio da Ce-
lestial Green Ventures, em-

presa irlandesa que se apre-
senta como líder mundial
em créditos de carbono. 

Sem regras claras, esse
mercado compensa emis-
sões de gases de efeito estu-

fa por grandes empresas po-
luidoras. Na Amazônia, vem
provocando assédio a comu-
nidades indígenas.

A Funai (Fundação Na-
cional do Índio) registra

mais de 30 contratos nas
mesmas bases. Só a Celes-
tial Green afirmou ter fe-
chado outros 16 projetos
no Brasil, que somam 200
mil quilômetros quadra-

dos. Isso é mais de duas ve-
zes a área de Portugal ou
quase o tamanho do Estado
de São Paulo. A terra dos
mundurucus representa
pouco mais de 10% do total
contratado pela empresa.

“Temos de evitar que
oportunidades para avan-
çarmos na valorização da
biodiversidade disfarcem
ações de biopirataria”, rea-
giu a ministra do Meio Am-
biente, Izabella Teixeira. 

O principal executivo da
Celestial Green, Ciaran Kel-
ly, afirma que todos os con-
tratos da empresa no Brasil
seguem um “rigoroso pro-
cesso de consentimento li-
vre, prévio e informado”,
segundo as normas inter-
nacionais. METRO
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Área na Amazônia é
vendida por US$ 120 mi

Empresa irlandesa compra de índios direitos de terras com o dobro do tamanho de
Portugal Pelo contrato, indígenas devem ficar 30 anos sem plantar ou extrair madeira

MPF prepara processos contra
militares por crimes na ditadura

Ex-presidente Lula deixa hospital
após uma semana de internação

Negócio dá a empresa direito sobre biodiversidade da área

Lula cumprimenta 

equipe médica

ODAIR LEAL/FOLHAPRESS

BRAZIL PHOTO PRESS/FOLHAPRESS

O MPF (Ministério Público
Federal) está intensifican-
do esforços para a instau-
rar processos que levem à
responsabilização de pes-
soas envolvidas com os
chamados crimes perma-
nentes – sequestro e ocul-
tação de cadáver – pratica-
dos por agentes do Estado
durante os anos da ditadu-
ra militar.

Em São Paulo, procura-
dores federais estão pres-
tes a ajuizar as primeiras

ações nesses casos. Eles
defendem a ideia de que
os possíveis autores de cri-
mes permanentes não fo-
ram abrangidos pela Lei
da Anistia, que cobre um
período limitado de tem-
po, entre 1961 e 1979, se-
gundo o jornal “O Estado
de S. Paulo”. 

Os procuradores concen-
tram as atenções em qua-
tro casos, entre eles os de
Edgard de Aquino Duarte e
Aluízio Palhano Ferreira. 

Militares da ativa e da
reserva rechaçaram a deci-
são do MPF, sob o argu-
mento de que os crimes
são continuados e que, por
isso, não teriam sido con-
templados pela Lei de
Anistia. “O acordo de per-
dão foi aprovado pelo Con-
gresso e selado pelo Supre-
mo Tribunal Federal em
sua decisão”, declarou  o
general de Exército da re-
serva Luiz Cesário da Sil-
veira Filho. METRO

EUA emitem
181 mil vistos
a brasileiros
A embaixada dos Estados
Unidos no Brasil aumentou
em 49% o número de vistos
emitidos entre janeiro e fe-
vereiro deste ano em rela-
ção a igual período do ano
passado. Em dois meses, fo-
ram concedidas 181.318
mil autorizações a brasilei-
ros que querem visitar ci-
dades norte-americanas. 

O consulado que mais
emite autorizações é o de
São Paulo, com média de
2.236 vistos concedidos por
dia, segundo a ‘Agência
Brasil’. O tempo médio de
espera para receber o visto
pode chegar a 23 dias nos
consulados brasileiros.  

No próximo sábado, os
consulados em São Paulo,
Rio de Janeiro e em Recife
farão mutirões para atendi-
mento aos interessados em
obter o visto para os EUA.

A embaixada americana
concedeu durante o ano
passado 1,5 milhão de vis-
tos no Brasil. Nos últimos
meses, os turistas brasilei-
ros foram os que mais gas-
taram nos EUA. METRO

Greve deixa
500 mil 
estudantes
sem aulas
Quase meio milhão de alu-
nos do Distrito Federal vão
ficar sem aulas a partir de
hoje. Os professores da re-
de pública de ensino en-
tram em greve para reivin-
dicar a equiparação média
salarial com outras carrei-
ras de nível superior do go-
verno distrital.

O item, segundo o Sin-
pro-DF (Sindicato dos Pro-
fessores no Distrito Fede-
ral), consta de um acordo
negociado em abril de 2011
cujo teor o governo não te-
ria cumprido. O governo
diz que atende gradual-
mente ao acordo, já tendo,
inclusive, concedido au-
mento salarial de 13,83% e
de 55% no tíquete-alimenta-
ção, hoje de R$ 304.

Nesta semana, professo-
res de todo o país planejam
também uma paralisação
entre quarta e sexta-feira
para cobrar de governos es-
taduais e municipais o pa-
gamento do piso nacional
do magistério, conforme lei
aprovada em 2008. Estados
e municípios alegam não
ter recursos para pagar o pi-
so de R$ 1.451. METRO

GIULIANO MIRANDA/FOTOARENA /FOLHAPRESS

Harry vence jogo de polo

O príncipe Harry venceu ontem uma partida de polo
em Monte Mor, interior de São Paulo. Convidados pa-
garam R$ 1 mil para assistir ao jogo. A verba será re-
vertida a uma instituição de caridade. Harry está no
Brasil desde sexta-feira e volta hoje para a Inglaterra.

Visita oficial

Príncipe durante partida no interior de São Paulo



Os tributos podem repre-
sentam até 39% do preço
de alguns produtos mais
consumidos na Páscoa. Es-
se percentual está embuti-
do no preço do item mais
desejado da data, o ovo de
Páscoa. Um ovo de chocola-

te que custa R$ 30 o quilo
poderia ser vendido por R$
18,30 o quilo, caso não fos-
se tributado.

Já uma colomba pascal,
39% do preço é composto
por tributos. Na prática, o
consumidor paga R$ 25 pe-

lo produto. Sem os impos-
tos, o valor cairia para R$
15,25, de acordo com le-
vantamento realizado pela
ACSP (Associação Comer-
cial de São Paulo).

O tradicional almoço de
Páscoa de bacalhau com
batata  também sofre com
as dentadas do Leão. No
preço do quilo do baca-
lhau, 44% são tributos, en-
quanto no quilo da batata
eles representam 11%, se-
gundo a associação.

Para completar, se a be-
bida escolhida para acom-
panhar o almoço for o re-
frigerante, a tributação é
de 45%. METRO

Grupo Casino assumirá
controle do Pão de Açúcar
O grupo francês Casino se
prepara para assumir o con-
trole do Pão de Açúcar, em
junho, conforme acordo
realizado em 2005. O con-
trato prevê que Abilio Diniz,
presidente do conselho da
rede brasileira, permaneça
de forma vitalícia no cargo
com direito a escolher o
presidente executivo da
companhia a partir de uma
lista tríplice com nomes in-
dicados pelo Casino, segun-
do reportagem do jornal
“Folha de S.Paulo”.

O acordo teria validade
até 2045, mas existe a possi-
bilidade de ser extinto no
caso de um dos sócios ter a
participação na companhia
reduzida para menos de
10% das ações com direito a

voto. Esse cenário pode se
consolidar com o plano do
Casino para fundir as subsi-
diárias latino-americanas.

A primeira etapa dessa
reestruturação envolveria o
fim das ações preferenciais
do Pão de Açúcar, papéis sem
direito a voto, que seriam
convertidas em ações ordiná-
rias, com poder de voto.

Com essa nova configura-
ção, o grupo francês acredi-
ta que Abilio Diniz decidirá
sair do negócio e já trabalha
com a possibilidade de que
ele venda suas ações. Para is-
so, existe outro acordo esta-
belecendo as condições de
preço para a compra das
ações do empresário brasi-
leiro pelo Casino. 

METRO

Franceses contam com saída de Abilio Diniz

ALAN MARQUES/FOLHAPRESS

Quem decidiu cumprir ago-
ra aquela promessa de en-
trar em uma academia pode
preparar o bolso. Os preços
de cursos relacionados a ati-
vidades físicas, como acade-
mia de ginástica, natação,
balé e escolinha de esporte
aumentaram 5,22% em feve-
reiro. Nos últimos 12 meses,
as mensalidades foram rea-
justadas em 8,76%, acima da
inflação do período, que fi-
cou em 5,84%.

Entre as capitais, Porto
Alegre (13,42%), Rio de Ja-
neiro (10,84%), Fortaleza
(14,04%) e Salvador (9,85%)
apresentaram alta superior
à média nacional no perío-
do. Em São Paulo, o au-
mento foi de 7,33%. Em Be-
lo Horizonte e Curitiba, os
cursos ficaram 7,53% e

7,62% mais caros, respecti-
vamente, segundo o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística).

Na Cia Athletica, o rea-
juste, de 7%, foi feito em ja-
neiro. Segundo a empresa,

a alta se deve, principal-
mente, à elevação dos gas-
tos com o salário de funcio-
nários e aluguel, que subi-
ram acima da inflação.
“Nossa maior despesa é
com a folha de pagamento.

O que tem acontecido com
os valores dos salários pa-
gos no Brasil nos últimos 10
anos? Ganho real pratica-
mente todos os anos, pres-
sionando cada vez mais as
margens”, disse Richard Bi-
lton, diretor presidente da
Cia Athletica, ao Metro.

A Acad (Associação Brasi-
leira de Academias) diz
que o reajuste é pontual.
Segundo a entidade, a
maior parte das academias
não aumentou os preços
devido à forte concorrência
do setor. 

O mercado de fitness no
país passou de 4 mil acade-
mias em 2000 para mais de
18 mil unidades em 2011,
de acordo a  Acad. Atual-
mente, o setor atende 5,4
milhões de pessoas. METRO

Ginástica do bolso

Rio de Janeiro

Porto Alegre

Belo Horizonte

Recife

São Paulo

Distrito Federal

Fortaleza

Salvador

Curitiba

Brasil

Variação de preços de

atividades físicas (em %) 

Fevereiro Doze Meses

Fonte: IBGE

6,04

5,59

3,82

2,16

6,1

2,72

5,5

3,53

6,14

5,22

10,84 
13,42

7,53
7,05
7,33

4,09
5,5

14,04
9,85

8,76

Impostos representam 39% do valor do ovo de Páscoa

ANDRÉ VICENTE/FOLHAPRESS

Tributos elevam
preços na Páscoa
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Malhar ficou mais
caro em um ano

Mais de 5 milhões de brasileiros vão à academia

RUBENS CHAVES/FOLHAPRESS

Preços de cursos de atividades físicas subiram 8,76%, segundo dados do
IBGE Setor de academias de ginástica diz que reajustes foram pontuais

Apetite de Leão

Fonte: ACSP

Bacalhau

Ovo de Páscoa

Colomba Pascal

Batata 

Queijo 

Refrigerante

Total 

Preço com
tributo

Preço sem
tributo

R$ 60 (kg) R$ 33,60 (kg)

R$ 30 (kg) R$ 18,30 (kg)

R$ 25 R$ 15,25

R$ 4,50 (kg) R$ 4 (kg)

R$ 20 R$ 16,60

R$ 3,50 R$ 1,92

R$ 143 R$ 89,67

ACORDO AUTOMOTIVO

Brasil quer
cota para
importado
O governo brasileiro pe-
diu que o México limite
o valor das suas expor-
tações de automóveis
para o Brasil para cerca
de US$ 1,4 bilhão para
os próximos três anos
como parte de um con-
junto de demandas pa-
ra renegociar o acordo
do comércio automoti-
vo entre os dois países. 

O governo brasileiro
também disse que a co-
ta foi o valor médio
anual das exportações
de automóveis do Méxi-
co para o Brasil nos últi-
mos três anos, segundo
carta de 8 de março à
chanceler mexicana Pa-
tricia Espinosa e ao mi-
nistro da Economia
Bruno Ferrari.

No entanto, a agên-
cia de notícias “Reu-
ters” informou que
uma fonte do governo
mexicano antecipou
que a proposta brasilei-
ra será rejeitada e foi
considerada como uma
intenção de pôr fim ao
acordo bilateral.

METRO



Um terremoto, um tsunami e um desastre nuclear  Um ano atrás, no dia 11 de março, cerca de 20 mil
pessoas morreram após a tragédia na costa do Japão Moradores foram evacuados e seguem com poucas 

esperanças de retornar a suas casas O dano causado pela radiação vai permanecer pelos próximos 30 anos
ELISABETH BRAW METRO WORLD NEWS

“Perdemos muitos clientes devido ao medo da radiação”, diz a fazendeira Tatsuko Ogawara

CHRISTIAN ÅSLUND/METRO WORLD NEWS

No dia 11 de março de
2011, um terremoto atin-
giu a costa de Fukushima,
uma pequena cidade na re-
gião central do Japão. O tre-
mor de 8,9 graus na escala
Richter gerou um tsunami,
que danificou seriamente a
usina nuclear da cidade.
Em alguns minutos, três
dos reatores superaquece-
ram e lançaram nuvens de
radioatividade.  

“Eu estava em casa, na
minha fazenda”, lembra
Tatsuko Ogawara, dona de
uma fazenda orgânica que
vive a 40 quilômetros da
usina. “Um contador gei-
ger (equipamento utiliza-
do para medir a radioativi-
dade) que nós compramos
26 anos atrás mostrou ní-
veis de radiação 30 vezes
maiores que o normal.
Quando isso aconteceu, eu
queria fugir para a região
oeste do país. No entanto,
eu respeitei a decisão dos
meus filhos e continuamos
na nossa casa.” 

Um ano depois, Tatsuko
continua na fazenda da fa-
mília, mas a região de Fu-
kushima se transformou. A
zona de exclusão de 20 qui-
lômetros lembra os arredo-
res de Chernobyl – usina
ucraniana acidentada em
1986 –, habitada apenas
por animais. “A região de
13 mil quilômetros quadra-
dos continua contaminada
acima dos limites interna-
cionais”, explica Jan Bera-
nek, um especialista nu-
clear do Greenpeace, que

mediu a radioatividade da
região. “Vai levar três déca-
das até que os isótopos ra-
dioativos se quebrem. Até
lá, Fukushima será uma
bomba-relógio. A água con-
taminada é muito perigo-
sa, já que pode vazar e con-
taminar os reservatórios.”

Para Tatsuko, a radioati-
vidade é uma preocupação
constante. “A radiação nas
nossas plantações é um
problema. Perdemos mui-
tos clientes e eu estou
preocupada com a saúde
dos meus filhos”. A sua fi-
lha mais velha já abando-
nou Fukushima. 

País danificado

Os efeitos do terremoto,

tsunami e acidente nu-

clear atingiram Tóquio.  

Sendai

Fukushima 1 

Fukushima 2 

Tóquio

Minamisanriku

JAPÃO

Famílias 
ficam divididas
No início deste ano, Ro-
bert Knoth, um fotógrafo
holandês, viajou a Fuku-
shima para documentar
a vida diária. “Mesmo fo-
ra da zona de exclusão há
muitas vilas vazias”, con-
ta. “Há apenas algumas
pessoas que se negam a
sair. Muitas delas vivem
lá há várias gerações.” 

O acidente acabou di-
vidindo várias famílias.
“Os jovens não acredi-
tam no governo quando
diz que é seguro conti-
nuar”, explica Knoth.
“Eles querem sair, mas
isso causa conflitos por-
que as famílias japone-
sas vivem coletivamen-
te”, lembra. 

Fukushima 50
O Fukushima 50 é o
grupo de trabalhado-
res que entraram na
usina. Como todas as
outras medidas falha-
ram, eles tiveram de
bombear água do mar
nos reatores acidenta-
dos. Devido à exposi-
ção à radiação, seis de-
les tiveram de deixar
o trabalho. Em dezem-
bro, o supervisor das
atividades, Masao Yos-
hida, também preci-
sou ser afastado.

60 segundos IMPACTO MUNDIAL
Michael McKinzie, 
cientista nuclear do Natural
Resources Defense Council.

Qual foi o verdadeiro impac-
to do acidente nuclear de Fu-
kushima?
Em termos de radiação,
ficou entre os acidentes
de Chernobyl e Three Mi-
le Island. Mas poderia ter

sido muito pior, já que o
vento levou muita radia-
ção para o mar. 

Qual o efeito ocorrido na in-
dústria nuclear mundial?
A Alemanha já decidiu
desativar oito reatores, e
os nove restantes vão dei-
xar de operar até 2020. A
Itália provavelmente não

vai voltar a utilizar ener-
gia nuclear, e a Suíça está
inclinada a fechar as suas
usinas. No Japão, apenas
alguns poucos reatores
ainda estão funcionando.
Mas a China, que ampliou
a sua geração de energia
nuclear muito rapida-
mente, ainda não mudou
a sua política. 
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Fukushima,
um ano depois



O ex-secretário geral da
Onu (Organização das Na-
ções Unidas), Kofi Annan,
afirmou ontem que está
otimista para acabar com o
derramento de sangue na
Síria após a segunda roda-
da de negociações de paz
com o presidente do país,
Bashar al-Assad. Mesmo as-
sim, ele afirmou que será
difícil atingir um acordo. 

Durante a reunião, con-
siderada por Annan como
“franca e abrangente”, As-
sad garantiu que irá cola-
borar com o fim dos confli-
tos. No entanto, o líder sí-
rio, não deu sinais de que
aceitou as propostas do
emissário da Onu. Entre
elas, um possível cessar-fo-
go, a entrada de ajuda hu-
manitária na Síria e a li-
bertação dos detidos.

METRO
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Soldado americano 
mata 16 afegãos

Japoneses prestam 
homenagem às vítimas
do acidente nuclear

Annan está otimista após
rodada de negociações 
de paz com líder da Síria

KHALED AL-HARIRI/REUTERS

STRINGER/REUTERS

Sarkozy quer
proteção às
empresas
DISCURSO DE CAMPANHA. 
O presidente da França Ni-
colas Sarkozy quer mais
proteção às empresas e às
fronteiras do país, segun-
do seu discurso de campa-
nha para a reeleição.  Sar-
kozy está atrás do socialis-
ta François Hollande nas
pesquisas de opinião para
o pleito previsto para os
próximos meses.  METRO

Tensão na 
Faixa de Gaza
GUERRA SEM FIM. O final de
semana registrou a maior
onda de violência entre o
exército israelense e as
milícias palestinas de Ga-
za desde outubro do ano
passado. Nos últimos três
dias, 18 palestinos morre-
ram, sendo três apenas
ontem, entre eles um me-
nino de 13 anos. METRO

Zurique aprova
em referendo
drive-in para 
prostitutas
SUÍÇA. Um referendo rea-
lizado em Zurique, na
Suíça, aprovou a criação
de um drive-in para pros-
titutas. Segundo o proje-
to, que teve 52,6% de
aprovação, as prostitutas
terão mais segurança, já
que estarão em local re-
servado. METRO

Breves

98
civis foram mortos du-
rante o final de sema-
na no país, segundo o
último balanço do Ob-
servatório Sírio para
Direitos Humanos.

GUSTAU NACARINO/REUTERS

Protesto em Barcelona foi um dos maiores do país

Militar abriu fogo contra civis na província de Kandahar Obama disse
que o massacre foi ‘trágico e chocante’ e ofereceu apoio às investigações
Dezesseis civis afegãos, en-
tre eles nove crianças e
três mulheres, foram mor-
tos ontem por um soldado
norte-americano. O presi-
dente dos Estados Unidos,
Barack Obama, ofereceu
condolências aos familia-
res das vítimas e apoio às
investigações.  

O massacre ocorreu du-
rante a madrugada de on-
tem por volta das 3h, horá-
rio local (19h30 de sábado
no horário de Brasília). O
militar deixou a sua base,
na província de Kandahar,
reduto talibã no sul do Afe-
ganistão, para invadir algu-
mas casas na região e abrir
fogo contra os moradores.
Segundo testemunhas lo-
cais, o soldado estava rindo
e parecia embriagado du-
rante  o ocorrido.

A embaixada americana
em Cabul afirmou que o
militar sofreu de colapso
nervoso e foi preso. 

O presidente do Afega-
nistão, Hamid Karzai, con-
siderou o massacre “imper-
doável” e exigiu explica-
ções aos EUA. De acordo

com Obama, “o incidente é
trágico e chocante e não re-
presenta o caráter dos mili-
tares norte-americanos e
nem o respeito do país pelo
povo do Afeganistão”. 

O massacre ocorreu du-
rante um clima antiameri-

cano com o Afeganistão, re-
gistrado após a queima do
Corão por soldados dos
EUA no final de fevereiro.
Com a tragédia, a divisão
entre Washington e Cabul,
capital do Afeganistão, po-
de aumentar. METRO

“Ofereço minhas
condolências às
famílias daqueles
que perderam a
vida.”
BARACK OBAMA, 
PRESIDENTE DOS EUA

CONTRARREFORMA TRABALHISTA

Espanhóis
protestam
nas ruas
Milhares de espanhóis fo-
ram às ruas ontem para
protestar  contra a refor-
ma trabalhista e as medi-
das aprovadas pelo pri-
meiro-ministro do país,
Mariano Rajoy. A iniciati-
va é o último teste da po-

pulação antes da greve
geral convocada para o
dia 29 de março.

Em Madri a passeata
foi convocada pelas duas
centrais sindicais majori-
tárias, UGT e CC.OO. Os
espanhóis carregaram
cartazes vermelhos com
as iniciais dos sindicatos.
Em Barcelona, 17 mil pes-
soas, segundo a polícia, e
450 mil, segundo os orga-
nizadores, foram às ruas. 

As mobilizações come-
çaram no início de feve-
reiro deste ano. METRO

Civil afegão reza perto dos corpos das vítimas do massacre 

Orações, homenagens e
protestos contra o uso de
energia nuclear marcaram
o Japão ontem – um ano
após o terremoto e o tsuna-
mi que deixaram cerca de
16 mil mortos e quase
3.300 desaparecidos. 

Em memória às vítimas
da tragédia, um minuto de

silêncio foi realizado em
todo o país às 14:46 do ho-
rário local. Velas foram ace-
sas em diversas cidades e
crisântemos brancos foram
colocados no porto de Ofu-
nato. O primeiro-ministro,
Yoshihiko Noda, também
participou das homena-
gens. METRO

Japoneses protestam em Tóquio contra energia nuclear

Kofi Annan

SEAN GALLUP/GETTY IMAGES

AHMAD NADEEM /REUTERS



SAM CASTONE
METRO INTERNACIONAL

O destino da aventura sem qualquer perigo é a Costa Rica,
também conhecida como segunda opção dos americanos.
É para lá que eles vão quando não estão bem de vida para
bancar férias no Hawaí ou nas Bahamas. É fácil, prático e
barato. A maioria dos habitantes fala inglês e o aluguel de
carros e a reserva em hotéis  custam mais barato do que
nas ilhas vizinhas. De quebra você volta para casa com
um bronzeado incrível. Confira as informações em visit-
costarica.com para começar a planejar a viagem.

FOTOS: METRO INTERNACIONAL
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Preferida dos

americanos 

Pelos preços
baixos, Nashville é
uma das
queridinhas dos
roteiros turísticos.
Os hotéis
geralmente custam
menos de 100
dólares por noite, o
que significa mais
dinheiro para
gastar nos
passeios. Esse é o
lugar para ver
grandes nomes da
música, como
Willie Nelson, em
locais como o Salão
Mercy.

Romance abençoado
pela Catedral de Berlim

É possível gastar pouco e aproveitar melhor viagens internacionais Hotéis mais baratos
e passagens com desconto dependem da época do ano Conheça as melhores opções 

Pode parecer clichê, mas é a
mais pura verdade: tudo na Índia
é barato. Goa, a cidade praiana
do país,  tem pousadas e hotéis a
preços extremamente acessíveis
(existem competições para ver
quem reduz mais o valor). 

A pechincha reina no local. O
centro carrega muita história, in-
cluindo o museu e o Spice Plan-
tation, onde você pode montar
em um elefante. O paraíso não é
segredo para ninguém, então os
turistas lotam esses locais.

Passeio de 
elefante 
na Índia

Aventura segura

Meia noite 
em Paris

Você já planejou passar férias em Paris? Agosto é o melhor momento. Nesse período é
mais fácil encontrar hotéis mais baratos, cafés sem tanta multidão e museus sem filas
quilométricas. Segundo Woody Allen, andar à meia-noite por ali também é divertido.

pouco dinheiro

Berlim ainda
mais barato
Berlim está sempre
com o preço acessível
nas listas de viagens,
mas nas férias de ju-
lho vai ficar ainda
melhor. Isso porque
o novo aeroporto de
Berlim, o Branden-
burg, abre as portas.
A sugestão é correr
para conseguir en-
contrar voos promo-
cionais e aproveitar.

Durante o dia vo-
cê pode passear pe-
los pontos turísticos
e conhecer a história
do local.

Caminhar ao lon-
go do Muro de Berlim
e visitar a Catedral, no
centro da cidade,  são
os programas mais
atraentes para os
amantes de história.

Ao anoitecer, opte
por encontrar gente
no Berghain/Panora-
ma Bar, um dos me-
lhores da Europa.

Agosto é o mês mais barato em Paris

Sol e praia na Costa Rica
Goa é casa de elefantes
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Mini Cooper foi o modelo escolhido 
pela BMW para ser vendido 

com desconto pelo site Groupon

Não é pegadinha. Carros zero-qui-
lômetro pela metade do preço
existem e estão ao alcance de
qualquer pessoa. 

Mas encontrar modelos assim,
com descontos tão surreais, não é
moleza. Eles aparecem de repen-
te, sem alarde nem aviso prévio, e
duram pouco, só alguns minutos.
Para pescar essas ofertas, o consu-
midor tem que ficar atento aos si-
tes de compras coletivas e precisa
ser rápido no clique quando as pe-
chinchas aparecem.

Um deles é o Groupon, no ar
desde 2010. O portal, que comer-
cializa produtos de todos os tipos,
já vendeu dois carros em dois
anos, um BMW Mini Cooper e ou-
tro Mini One. O primeiro foi arre-
batado em julho passado por R$

35 mil; o segundo saiu em dezem-
bro, por R$ 39 mil. Os dois custam
mais de R$ 70 mil nas lojas.  

Descontos tão altos são conse-
guidos por meio de acordos entre
portais e montadoras, que se utili-
zam da ideia como ferramenta de
marketing.

De acordo com o Groupon, o
procedimento para a compra de
um carro é o mesmo para a aquisi-

ção de qualquer produto: cadastro
grátis no site e velocidade ao cli-
car. Posteriormente, o consumi-
dor recebe um aviso dizendo se
conseguiu ou não ser o mais rápi-
do e levar o automóvel.

Segundo a empresa, o consumi-
dor pode acompanhar as ofertas
na página do Facebook do Grou-
pon e nas newletters, assim tem
mais chances de obter sucesso na
compra do automóvel.

Outros sites de compras coleti-
vas que podem oferecer carros a
qualquer momento são o Click
On, o Save Me e o Peixe Urbano.

Sites de compras coletivas oferecem modelos com até
50% de desconto Ofertas são poucas e entram sem
aviso prévio Consumidor deve ser rápido no clique

A maior pechinch
DIVULGAÇÃO

FERNANDO CORREA
METRO SÃO PAULO

50%
de desconto em carros 
novos é a realidade dos 
vários sites de compras 
coletivas.

O site de compras coletivas Peixe
Urbano oferece descontos de até 90%
em serviços automotivos como troca de
pneus, suspensão  e amortecedores. Fora
isso, o site também dá descontos para
fazer alinhamento e alanceamento. 

Um dos carros vendidos pelo site Click On foi o Chevrolet
Agile versão LT 1.4. O desconto chegou a 30% do valor
do veículo na loja, que saiu por R$ 36 mil.

Desconto em serviços 
automotivos são atrativos de site 

Venda de Agile com 30% de 
desconto teve divulgação no Facebook

DIVULGAÇÃO

NILTON CARDIM/FUTURAPRESS

@
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Loira e legalmente popular
Dom em show
solo hoje
RECITAL. A cantora e vio-
loncelista Dom se apre-
senta hoje, às 21h, na
Casa de Teatro (r. Gari-
baldi, 853). Ela é brasi-
leira mas mora em Pa-
ris, onde estudou na
École de Musique. Com
composições em portu-
guês, espanhol e fran-
cês, Dom está preparan-
do seu primeiro disco,
que será lançado ainda
este ano. R$ 10.

METRO POA

Exposição
para Kerouac
HOMENAGEM. O Kerouac
Rock Pub (r. Joaquim Na-
buco, 381) preparou
uma semana em homea-
gem ao seu “padrinho",
o escritor beatnick Jack
Kerouack, que nasceu
há exatos 90 anos. Have-
rá uma exposição com
imagens sobre o autor,
sarau e vários shows. 
O bar abre diariamente,
a partir das 19h. 

METRO POA

Carnaval 
no Uruguai
DEBATE. O documentário
“O Último Carnaval", de
Federico Lemos, ganha
uma sessão comentada
às 19h, na Sala Eduardo
Hirtz da CCMQ (Andra-
das, 736), dentro da pro-
gramação do Festival de
Verão do RS.  O filme do-
cumenta o carnaval de La
Pedrera, no litoral do
Uruguai, que, segundo os
moradores, modifica
completamente a pacata
praia. Grátis. METRO POA

Pré-venda
para Soleil
INGRESSOS. A bilheteria
de venda de ingressos pa-
ra “Varekai", novo espetá-
culo do Cirque du Soleil,
está localizada no Barra
Shopping Sul. Por en-
quanto, há pré-venda pa-
ra clientes do Bradesco
Prime e American Ex-
press. A venda para o pú-
blico começa no dia 2 de
abril. As apresentações
do Cirque du Soleil serão
de 26 de julho a 26 de
agosto. Vendas também
no site www.ticketsfor-
fun.com.br. METRO POA

Breves

No Rio para lançar ‘Guerra é Guerra", a estrela Reese Witherspoon 
diz que se sente à vontade fazendo filmes-pipoca

O paulistano Silvio Rodolfo
se descobriu artista quando
foi morar em Curitiba, em
meados dos anos 1990. Pri-
meiro, se envolveu com o
universo do hip-hop, traba-
lhando com skatistas e gra-
fiteiros.  Do grafite das ruas
passou para o mais profis-
sional, trabalhando inclusi-
ve com alguns nomes co-
nhecidos da cena curitiba-
na,  como Cimples e Ades.

Mas enquanto aprendia o
estilo das ruas,  Rodolfo
também se aproximava da
arte mais tradicional. Pri-
meiro, pela influência da ir-
mã, que cursava Artes Vi-
suais. Alguns anos depois, o
próprio Rodolfo entrou no
curso de Pintura da Escola

de Belas Artes do Paraná.
Hoje, tem no currículo di-
versas exposições e publica-
ções, além de prêmios por
seus trabalhos em gravura e
cerâmica. 

É esta mistura da arte das
ruas com os estilos mais tra-
dicionais – como pintura,
gravura e  desenho – que o
público pode ver  na exposi-
ção “Throw-Up”, recém
inaugurada na Galeria Fita-
Tape (Av. José Bonifácio,
485). Além disso, o artista
mostra quadrinho, uma no-
va linguagem que vem pes-
quisando. A mostra fica em
cartaz até 15 de abril de
quarta a domingo, das
13h30 às 18h. Tel.: 3028-
1217. METRO POA

Da rua para a
galeria de arte 

Novidades do Fantaspoa
Os organizadores do 8o

Fantaspoa estão em ritmo
inteso de preparação para
s próxima edição do festi-
val, marcado para 4 a 20 de
maio. Os filmes não param
de chegar (as inscrições se
encerram nesta quinta-fei-
ra), mas pelo menos dois
títulos já estão definidos: a
abertura será com o brasi-
leiro “Nervo Craniano Ze-
ro”, enquanto a sessão de
encerramento terá o norte-
americano “Cell Count”.

O título que abre a mos-

tra é do  paranaense Paulo
Biscaia e trata de uma ga-
rota escolhida para testar
um chip que provoca cria-
tividade ilimitada. Já a pro-
dução dos EUA,  escrita e
dirigida por Todd Free-
man, acompanha o trata-
mento nada convencional
de  pessoas que sofrem de
doenças graves, já que a
clínica onde estão se reve-
la uma verdadeira armadi-
lha. Inscrições no site
www.fantaspoa.com 

METRO POA

BRUNA PRADO/METRO RIO

O horror num hospital é tema de “Cell Count”

REPRODUÇÃO

FANTASPOA/DIVULGAÇÃO

Artista mescla a arte do grafite com pintura tradicional

Noll e a 
liberdade 
da escrita

O escritor João Gilberto
Noll vai ministrar uma
nova edição da oficina
“A escrita, labor da li-
berdade” a partir do dia
21 de março, no Studio
Clio (r. José do Patrocí-
nio, 698), Segundo Noll,
autor de 13 livros e ven-
cedor de cinco Jabutis, a
oficina tem como obje-
tivo “apontar a beleza
de uma certa morbidez
na literatura contempo-
rânea e como essa ten-
dência está presente em
cada um de nós”. Infor-
mações e inscrições
pelo telefone  32547200
e no site www.studio-
clio.com.br METRO POA

Atriz respeitada pela críti-
ca, ganhadora do Oscar
em 2006 pelo drama
“Johnny e June”, a norte-
americana Reese Withers-
poon, de 36 anos, não per-
de o sono quando estrela
filmes de caráter popular
e grandes produções – ca-
so de “Guerra é Guerra”,
que entra em cartaz no
Brasil na sexta-feira.

Na comédia de ação, ela
vive Lauren, louraça dis-
putada por dois homens,
os espiões Foster (Chris
Pine) e Tuck (Tom Hardy).
A produção custou US$ 60
milhões e tem a direção

de McG (“As Panteras").
“Críticas podem ma-

goar, mas não presto aten-
ção”, disse a atriz, em visi-
ta ao Rio para divulgar o
longa. “Fazer um filme-pi-
poca pode ser uma ótima
experiência”. Além disso,
contou que adoraria  fazer
um filme de terror, seu gê-
nero favorito. 

Reese ficou em cima do
muro ao responder sobre
qual dos dois galãs com
quem contracena no filme
ela escolheria na vida real.
“Uma metade minha gosta
de Tom, outra do Chris”. 

METRO RIO

A americana exibiu simpatia durante sua visita ao Rio 



Participe também no Facebook: 
www.facebook.com/metrojornal

Web  
Para falar com a redação: leitor.poa@metrojornal.com.br

Leitor fala

Pergunta  

Crucifixos
Podemos classificar de, no mínimo, con-
trovérsia a decisão do Tribunal de Justiça
gaúcho acatando pedido da Liga Brasi-
leira de Lésbicas e mandando retirar cru-
cifixos de suas repartições. As pessoas
favoráveis à retirada dos crucifixos dizem
que “a religião cristã teve uma época,
sim, em que obrigava as pessoas a
segui-la. Quem não o fizesse sofria as
conseqüências da Inquisição”. Outras,
porém, contestam o TJ, dizendo, com
justa razão, “que o crucifixo é um sím-
bolo acima de qualquer religião”. Em-
bora a decisão seja unânime e inédita no
país, há de se perguntar o motivo de os
magistrados darem prioridade a esse tão
polêmico tema.  
Danilo Guedes Romeu – P. Alegre, RS

Igreja diferente
A propósito de reportagem no jornal
(edição de 9 de março), penso que uma
crença com essas características não está
desafiando nenhum preceito cristão, já
que a igreja prega o amor independen-
temente de quem seja nosso alvo. Mas
também não veja motivo para que a tal
igreja valorize demasiadamente essa
possibilidade. Aí fica parecendo mesmo
que é feito só para chamar fieis.
Alzira Tedesco Neves, P. Alegre, RS

Siga o Metro no Twitter:
@jornal_metroPOA

Qual a sua opinião sobre a abertura de

uma igreja voltada ao público 

homossexual em Porto Alegre?

@antonioluzzatto: Adoooooooro!

@portao8: Deus sempre foi um grande
negócio.

@pedrorevel: É a mesma coisa que abrir
uma passeata gay só para héteros.

@O_Alegrete: Comunidade cósmica?
Queimou o filme da igreja Bola de Neve,
hein?

Sudoku

por Farini
Os invasores

Áries (21/3 a 20/4)
Dia de fortes oposições aos seus interesses que poderão ten-
tar arranhar o seu bom humor, porém, seu otimismo e segu-
rança emocional estarão acima de tudo.
Touro (21/4 a 20/5)
Não deixe que o estresse e preocupações com coisas mate-
riais abalem a sua saúde, procure se manter equilibrado e
longe de disputas inúteis e desgastantes.
Gêmeos (21/5 a 20/6)
Dia com possíveis ganhos financeiros ou vantagens que você
deve manter consigo para negociar mais adiante. Saiba trans-
formar oportunidades em bons negócios.
Câncer (21/6 a 22/7)
Impaciência diante de compromissos e obrigações que po-
dem deixar o seu dia tenso. Evite se irritar e encontre nas
parcerias o apoio que você necessita.

Leão (23/7 a 22/8)
Disputas sobre bens materiais até podem lhe ser inicialmen-
te favoráveis, mas a batalha está só começando. Não deixe o
estresse lhe abater.
Virgem (23/8 a 22/9)
Não deixe o medo tomar conta da sua mente, você tem ami-
gos leais que saberão agir na hora certa a seu favor. Mante-
nha contatos e reaja contra as dificuldades.
Libra (23/9 a 22/10)
Frenesi diante de situações emocionalmente tensas, jogue-
tes e disputas de poder podem causar algumas inseguran-
ças. Fique na sua e aguarde tudo terminar.
Escorpião (23/10 a 21/11)
Dia de rodar a baiana, quem está na frente é que tenha cui-
dado com o que você pode fazer e trate de se desviar do seu
caminho. Mas tente manter o bom senso.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Vislumbre de grandes oportunidades e aumento da sua sensi-
bilidade poderão influenciar as suas decisões. Período de gran-
de ambição ou desejos materiais.
Capricórnio (22/12 a 20/1)
Atitudes arredias a novidades e mudanças grandiosas que es-
tarão à sua frente. Possibilidades de não levar a sério boas
chances de progresso pessoal.
Aquário (21/1 a 19/2)
Sensação de sufoco ou limitações podem levar você a achar
que as coisas não estão bem, e que é preciso fazer mudanças
significativas em sua vida para melhor.
Peixes (20/2 a 20/3)
Desejos profundos podem vir à tona e bagunçar a sua vida.
Fique preparado para possíveis mudanças ou renovações im-
portantes que você vai acabar vivenciando.
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Horóscopo Está escrito nas estrelas www.estrelaguia.com.br

MARCOS SILVESTRE

Na ponta

do lápis

Prof. Marcos Silvestre é Economista com MBA em Finanças e Controladoria pela
Universidade de São Paulo. Há 21 anos atua como educador e planejador financeiro
especializado. Idealizou na UNICAMP o PROF® Programa de Reeducação e Orienta-
ção Financeira. É fundador da SOBREDinheiro® Sociedade Brasileira de Estudos so-
bre Dinheiro e autor dos bestsellers 12 Meses para Enriquecer – O Plano da Virada e
Investimentos à Prova de Crise. Dirige o site www.oplanodavirada.com.br e apre-
senta a coluna diária e o programa semanal Na Ponta do Lápis na BandNews FM.

P
ara quem já entregou sua declaração de IR, agora
é só esperar pela bem-vinda grana da restituição.
Esta pequena bolada – que já era dada como per-
dida por você – poderá lhe ser creditada em qual-

quer um dos sete tradicionais lotes de restituição do IR
da Receita Federal, que vão de 15/JUL a 15/DEZ.

Em qual lote exatamente você receberá sua restitui-
ção? Bem, quem sabe é só mesmo o leão do IR. Quem
entrega sua declaração logo no início do prazo hábil
certamente tem preferência na restituição. Mas que tal
antecipar o recebimento desse valor junto a seu ban-
co? Será que há vantagem financeira?

Vamos imaginar que o valor de sua restituição seja
de R$ 1,5 mil. Se optar pela operação financeira da an-
tecipação do IR a restituir, o banco normalmente con-
cordará em lhe creditar até 2/3 desse montante, ou se-
ja, R$ 1 mil. Quando a restituição vier, o banco descon-
tará esses R$ 1 mil, mais a correção por uma taxa de ju-
ros prefixada, que deve ficar entre 2,75% e 3,5% ao mês
(consulte seu gerente).

Vamos supor que você faça essa operação no próxi-
mo dia 15/MAR, e pegue uma taxa de 3% ao mês. Se ti-
ver sorte, a grana da restituição entrará logo no 1º lote,
em 15/JUL, e você pagará “apenas quatro meses de ju-
ros acumulados. Qual o tamanho desta subtração do
seu direito integral à restituição?

Fazendo as contas na ponta do lápis, esses R$ 1 mil
antecipados lhe custarão R$ 1.126,00, implicando em
quase R$ 130,00 de juros pagos (mais a tarifa deste ser-
viço cobrada pelo banco e o IOF). Agora, se a restitui-
ção vier só lá no 15/DEZ, então o banco lhe descontará
R$ 1.267,00. Serão quase R$ 230,00 de juros pelos oito
meses do empréstimo. Pois é: na prática, antecipar a
restituição é fazer um empréstimo.

Compensa contrair essa nova dívida, ainda que pro-
visória? Para adiantar compras e gastos dificilmente
valerá a pena do ponto de vista financeiro. Para emer-
gências é um dinheiro bem-vindo, embora melhor fos-
se não contar com ele. Mas está valendo se for para se
livrar de dívidas mais preocupantes, como a do cheque
especial ou do crédito rotativo do cartão, que tem ta-
xas de juros de três a seis vezes maiores.

ANTECIPAR SUA RESTITUIÇÃO
DE IR É TENTADOR, MAS FARÁ
VOCÊ PERDER UMA BOA GRANA



Tão logo completou oito
décadas e meia de vida, no
dia 6 de março, Gabriel
García Márquez decidiu
que a melhor comemora-
ção seria se alinhar a reali-
dade contemporânea e
anunciou o lançamento de
“Cem Anos de Solidão” em

e-book. Uma parceria entre
a editora digital Leer e a
Ramdom House Mindadori
(detentora dos direitos au-
torais do título em papel)
possibilitou a novidade. 

A obra máxima do co-
lombiano, o principal ex-
poente do realismo fantás-

tico, chega à internet com
um atrativo especial para
os fãs do escritor: sua capa
será a mesma da primeira
edição em papel, em que
um barco se destaca no
meio de uma floresta.

Inicialmente, o livro vir-
tual só poderá ser lido em
espanhol. Em entrevista ao
jornal “El País” (Espanha), a
agente de Márquez, Carmen
Balcells, explicou: “A obra
eletrônica não tem frontei-
ras, é acessível para todas as
pessoas de qualquer parte
do mundo, mas não pode-
mos entrar no nervosismo
que caracteriza a internet. É
delírio considerar possível
relançar um livro como este
em todos os idiomas para os
quais já foi traduzido.”

De fato: “Cem Anos de
Solidão”, lançado em 1967,
tem versões em 35 línguas.
Somando as vendas em to-
dos os países, já ultrapassou
os 30 milhões de exempla-
res. A versão digital está dis-
ponível em site como o
www.amazon.com, www.li-
brerianacional.com e

www.librerianorma.com.
A trama se passa em Ma-

condo, uma aldeia fictícia
onde José Arcadio Buendía e
Úrsula Iguarán têm três fi-
lhos: José Arcadio,  Aurelia-
no e Amaranta, além da ado-
tiva Rebeca. Esta geração e
seus filhos, netos, bisnetos e
trinetos são acompanhados
por Úrsula, que viveu mais
de 100 anos e associa as ca-
racterísticas de cada um aos
seus nomes. Sobre a obra,
Pablo Neruda (1904–1973)
declarou: “É o melhor livro
escrito em castelhano desde
‘Dom Quixote’.”  METRO
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Gabriel García Márquez 

O colombiano Gabriel García Márquez completou 85 anos ontem;
ao lado, a capa da atual edição brasileira de “Cem Anos de Solidão” 

FOTOS: REPRODUÇÃO

RAQUEL PAULINO
METRO SÃO PAULO

comemora 85 anos com a versão 
digital de ‘Cem Anos de Solidão’

Metro faz ação no Moinhos
para lembrar reestreia do ‘CQC’
Um dos programas mais le-
gais da tevê brasileira volta
hoje ao ar. E a reestreia do
“CQC”, na tela da Band se-
rá lembrado com uma ação
do Metro na principal es-
quina do bairro Moinhos
de Vento: na 24 de Outubro
com a Goethe. Três atores
representando os apresen-
tadores do CQC, vestindo
terno preto e óculos escu-
ros, vão distribuir jornais e
divulgar a volta do progra-
ma. Um banner gigante
ajudará na ação. 

Oscar na bancada
À noite, a partir das
22h15min, os fãs do “CQC”
vão conhecer as novidades
do jornalístico-humorístico
para a temporada 2012.
Uma das notícias já divul-

gadas é a efetivação de Os-
car Filho, o “Pequeno Pô-
nei”, na bancada principal.
Além de dividir a apresenta-

ção do programa com Mar-
celo Tas e Marco Luque, Os-
car permanece como titular
do quadro “Proteste Já”. O

comediante confessa algum
nervosismo. “Estou ansioso
para começar logo. Mas ao
mesmo tempo estou muito
feliz”, diz.

Embora seja experiente
na comédia teatral de
“stand up”, Oscar reconhe-
ce a responsabilidade de fa-
lar ao vivo para um grande
público na TV. “Se eu pen-
sar que estou sendo visto
no Brasil inteiro, que o que
eu falar pode virar notícia,
vou ficar travado. Espero es-
tar relaxado”, afirma. O pú-
blico também vai conhecer
o novo repórter da trupe,
um segredo guardado por
Marcelo Tas .  “O ‘CQC’ terá
um novo integrante, mas é
surpresa. Só posso dizer
que ele é do Rio", avisa. 

METRO POA

Marcelo Tas e Oscar Filho, agora juntos na bancada

Um dos maiores cineastas
da atualidade, Woody Allen
será o protagonista do lon-
ga “Fading Gigolo”. Vence-
dor do Oscar de melhor ro-
teiro pelo belíssimo “Meia-
Noite em Paris", Allen vai
dividir a cena com John
Turturro, que também assi-
na a direção do projeto.  

A trama vai acompanhar
as desventuras de um cara
falido (Turturro) que decide
se tornar gigolô. Allen será
seu “Agente" e as confusões
vão comecar quando a co-
munidade judia ortodoxa,
da qual os dois fazem, co-
meça a desconfiar das ativi-
dades deles.  Sharon Stone
também está no elenco, no-
papel da médica de Allen
que vira cliente de Turturro. 

Em “Fading Gigolo”, Al-
len fará sua primeira apari-
ção em um filme de outro

diretor em mais dez anos.
A última vez foi em “Jun-
tando os Pedaços”, longa de
2000 dirigido por Alfonso
Arau. As filmagens come-
çam em abril e o filme che-
ga aos cinemas em 2013.  

METRO

CINDY ORD/GETTY IMAGES

Allen: gigolô 

nada ortodoxo 

Woody Allen vai
viver um gigolô

BRUNA PRADO/METRO RJ

Um dos livros mais lidos da moderna literatura, romance chega à internet com a capa da primeira versão



Recuperação antes 
da rodada decisiva

Inter joga bem e aplica 2 a 1 no Santa Cruz, mas pode perder D’Alessandro para jogo de amanhã
---Encarada por muitos co-
mo um treino de luxo para
a verdadeira decisão da se-
mana, amanhã às 22h con-
tra o boliviano The Stron-
gest pela Copa Libertadores,
a vitória do Inter sobre o
Santa Cruz no sábado à noi-
te serviu para apagar a atua-
ção vexatória contra o San-
tos e aliviar a barra de Dori-
val Júnior. Os 2 a 1 aparece-
ram ao natural, apesar do
desfalque de D’Alessandro –
o argentino sentiu o múscu-
lo adutor da coxa esquerda
logo a 10 minutos de jogo.

“Voltamos a ser uma
equipe vibrante contra o ad-
versário, que diminui os es-
paços. Também tivemos
muita qualidade de passe, o
que é ótimo”, festejou Dori-
val Júnior logo depois da
partida. Tirando justamente
o adversário, o modesto
Santa Cruz que luta contra
o rebaixamento no Gau-
chão, o Inter foi mesmo su-
perior todo o tempo. Tanto
que poderia ter aberto o pla-
car em pelo menos três
oportunidades antes do gol
de Dátolo, aos 18 minutos
da primeira etapa – o meia
entrou no lugar de D’Ales-

sandro. O tiroteio conti-
nuou com boas chances aos
23, 26 e 29. Na segunda eta-
pa, mais pressão e um gola-
ço de Leandro Damião. O
centravante colorado rece-
beu na intermediária, arris-
cou de fora da área e a bola
entrou o ângulo de Wender.  

O 2 a 0 acomodou o Inter,
que passou a poupar ener-
gia mesmo com o gol de
Márcio Goiano aos 9 minu-
tos da etapa final. A troca de
passes e o jogo cadenciado
garantiram o resultado. No
final, Dorival reconheceu a
queda de rendimento do
grupo. “Fizemos as três últi-
mas partidas abaixo do que
jogamos. Isso teve um peso
grande”, disse. METRO POA
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“Reconheço que
nossas três últimas
partidas foram
abaixo do que
normalmente
jogamos. Isso teve
um peso grande
sobre o grupo
todo.”
DORIVAL JÚNIOR, TÉCNICO DO INTER

Inter: Muriel; Nei, Moledo, Índio e Kleber; Guiñazu,
Tinga, Oscar (João Paulo) e D ‘Alessandro (Dátolo);
Dagoberto (Jô) e Leandro Damião Técnico: Dori-
val Júnior

• Estádio: dos Plátanos • Gols: Dátolo, aos 18’ da primeira etapa. Leandro
Damião aos 8’ e Márcio Goiano aos 9’ da segunda etapa
• Arbitragem: Jean Pierre Gonçalves, auxiliado por Alexandre Kleiniche e
Paulo Ricardo Conceição 

Santa Cruz: Wender; Tiago Ranow, Mimica , Robi-
nho e Márcio Goiano (Cristiano); Teda,  João Neto,
Uilliam e Roberto Jacaré (Ximbica); Leonardo e
Creedence Técnico: Edson Porto

1
2

Dátolo comemora gol que abriu vitória do colorado no sábado à noite

NABOR GOULART/AGÊNCIA FREELANCER

A participação de D’Ales-
sandro na partida decisiva
de amanhã contra o The
Strongest, pela Libertado-
res, foi considerada “difícil”
ontem pelo departamento
médico do Inter. O médico
Guilherme Caputo disse
que a situação do jogador
preocupa muito. Durante o
confronto diante do Santa
Cruz, o atleta foi obrigado a
deixar o gramado por causa
de uma dor muscular na co-
xa esquerda.

Caputo afirmou que pa-
ra o argentino participar
da partida será necessário
que o atleta apresente uma
melhora total. Ontem, du-
rante treinamento no está-
dio Beira-Rio, o jogador se
apresentou e disse que es-
tava sem dores. Mesmo as-
sim, ficou aos cuidados do
DM fazendo fisioterapia no
vestiário. METRO POA

D’Alessandro pode 

desfalcar Inter amanhã

D’Alessandro é dúvida
para duelo de amanhã

SC INTERNACIONAL/DIVULGAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO GRUPO 1
P V GP SG

SÃO JOSÉ 6 2 3 3

SÃO LUIZ 3 1 3 2

JUVENTUDE 1 0 3 -1

YPIRANGA 0 0 1 -1

SANTA CRUZ 0 0 1 -2

CLASSIFICAÇÃO GRUPO 2
P V GP SG

GRÊMIO 6 2 7 6

VERANÓPOLIS 6 2 7 5

CRUZEIRO 4 1 4 1

AVENIDA 3 1 3 0

PELOTAS 3 1 4 -1

N. HAMBURGO 1 0 1 -5

CAXIAS 0 0 1 -2

CERÂMICA 0 0 1 -4

Classificados

INTER 6 2 4 2

Taça Farroupilhai

1ª rodada

Sábado

Cruzeiro 3 x 2 Avenida

Caxias 1 x 2 Veranópolis

Pelotas 3 x 0 Cerâmica

Santa Cruz 1 x 2 Inter

Domingo

Grêmio 5 x 0 N. Hamburgo

Ypiranga  0 x  2 São José

Lajeadense 2 x  1 Juventude

Hoje

Canoas X São Luiz

x

Inter é campeão da
Copa Rio sub-17
O Inter venceu ontem, de
forma invicta, a Copa Rio
Sub-17 disputada na cidade
fluminense de Macaé. Na fi-
nal, aplicou 4 a 3 no Flamen-
go de virada e um jogador a
menos. Foi o primeiro título
de Clemer como treinador
da base. METRO POA

Mano acha que Neymar
deveria jogar na Europa
Se o povo brasileiro clama
por seus ídolos atuando no
país, o técnico da Seleção,
Mano Menezes, não pensa
bem assim. Para ele, Ney-
mar se tornaria um jogador
mais completo e respeitado
caso jogasse no futebol euro-
peu, antes da Copa de 2014. 

“Em relação a ambiente,
a permanência é ótima, Mas
para um desenvolvimento
final, para ganhar respeito,
seria importante passar pe-
la Europa”, disse Mano on-
tem, em entrevista ao jor-
nal “O Globo”.

O treinador também ex-
plicou a convocação de Ro-
naldinho Gaúcho no jogo
contra a Bósnia. “O último
jogo tinha sido em outubro.
E ele teve boa atuação, assu-
miu responsabilidade, fez
tudo o que espero. METRO

Neymar é aconselhado pelo treinador da Seleção

ANTONIO CICERO/ FOTOARENA

LAJEADENSE 3 1 2 0



Grêmio atropela
Estreia de Luxa no Olímpico teve goleada, bom futebol e dedicação do grupo

Se estatística serve para al-
guma coisa, então o Grêmio
hoje pode comemorar o de-
sempenho de ontem na go-
leada sobre o Novo Hambur-
go. Dono da melhor zaga de
todo o campeonato, o Anila-
do tomou cinco gols ao na-
tural e praticamente do-
brou o número de tentos
que levou ao longo de dois
terços de Gauchão. Até on-
tem, a defesa do Novo Ham-
burgo havia levado apenas
cinco gols.

“Foi uma vitória muito
convincente. A equipe pro-
duziu bastante, atacou for-
te, criou inúmeras oportuni-
dades e não ficou vulnerável
atrás”, comemorou Vander-
lei Luxemburgo. O resulta-
do valeu a liderança do gru-
po 2 da Taça Farroupilha no
saldo de gols. 

Pelo menos esse foi o pa-
norama do segundo tempo,
já que na primeira etapa o
Grêmio pouco criou – em-
bora tenha aberto o placar
logo aos 5 minutos, em jo-
gada de André Lima. Talvez
pelo calor escaldante, talvez

pelo resultado favorável, a
equipe de Luxemburgo rela-
xou e só voltou a ameaçar o
gol de Martini aos 38 tam-
bém em jogada de André Li-
ma. Pouco antes, o Anilado
desferiu seu único chute à
meta defendida por Victor
em toda a partida. 

Goleada no fim
A segunda etapa sim mos-
trou o Grêmio de Luxembur-
go, que estreiou no Olímpi-
co. Logo a 8 minutos o gla-
diador Klber mandou às re-
des depois de ganhar no cor-
po do zagueiro Pedro Silva.
A partir dos 20 minutos fi-
nais, a vitória se transfor-

mou em goleada com Souza
de cabeça, aos 22, Fernando
em passe açurado de Berto-
glio aos 37, e Bertoglio em
jogada individual aos 41.

O volante Fernando co-
memorou o bom resultado
depois da vitória apertada
contra o River de Sergipe,
no meio da semana pela Co-
pa do Brasil. “Estávamos de-
vendo essa atuação ao nosso
torcedor. Fizemos uma boa
partida e acreditamos que  o
torcedor saiu feliz do Olím-
pico”, disse o volante. Fer-
nando deixou claro que o
grupo foi advertido pelo téc-
nico em função do mau re-
sultado do meio da semana.

Quase dispensado no
início da temporada, o ata-
cante André Lima foi uma
das melhores figuras em
campo. “O plantel do Grê-
mio émuito bom e quem
entra quer dar conta do re-
cado.  Sou muito amigo do
Moreno, mas quero jogar”,
declarou. METRO POA 

N. Hamburgo: Martini; Pedro Silva (Paulinho Macaí-
ba), Alexandre , André Paulino e Luís Henrique
(Pedrinho); Márcio Hahn (Dimitre)Chicão, Clayton
e Zaquel; Juba e Mendes. Técnico: Itamar Schulle

• Estádio: Olímpico • Gols: André Lima, aos 5’ do primeiro tempo; Kleber,
(8’), Souza (22’), Fernando (37’) e Bertoglio (41’) do segundo • Arbitragem:

Anderson Daronco, auxiliado por Júlio César Santos e Maurício Silva Penna 

Grêmio: Victor; Gabriel (Pará), Gilberto Silva, Werley
e Júlio Cesar; Fernando, Souza (Marquinhos), Leo
Gago e Marco Antônio; Kleber e André Lima (Ber-
toglio). Técnico: Vanderlei Luxemburgo

5
0

9
gols fez o ataque do
Grêmio em três jogos
sob o comando de 
Luxemburgo.

“Fiquei duas noites
sem dormir. Estava
ganhando
confiança e
aconteceu o fato
do pênalti. Nada
vai apagar, mas
mostrei que estou
no caminho certo.”
MARCO ANTÔNIO

André Lima comemora gol que abriu a goleada no Olímpico: atacante foi um dos destaques do jogo

NECO VARELLA/AGÊNCIA FREELANCER

x
Renato Gaúcho é
campeão do 4 x 4
O Brasil 2, comandado pelo
técnico  Renato Gaúcho,
conquistou o título do 2o

Mundial de Futevôlei 4 x 4,
ao derrotar o time do Para-
guai, por 2 a 1 (25/19, 22/25
e 15/14), na arena montada
na praia de Copacabana,
sábado à noite. O Brasil 2

derrotou o Brasil 1, lidera-
do por Romário, na semifi-
nal. 

“É sempre bom ganhar
aqui. Sou o Rei do Rio nos
campos e na areia”, disse o
gaúcho Renato, provocan-
do o amigo Romário. 

METRO RIO

Brasil de Renato Gaúcho bateu o Paraguai na final

FERNANDO SOUTELLO/AGIF

CORINTHIANS

Adriano
torna-se
um peso
Apesar da liderança do
Paulistão e da boa campa-
nha na Libertadores, o
Corinthians tem em
Adriano seu principal fo-
co de problema. No sába-
do, ao receber a notí-
cia de que estaria fo-
ra do empate con-
tra o Guarani (1 a 1)
e do jogo de quarta-
feira contra o
Cruz Azul, no
México, o jo-
gador  se
recusou
a parti-
cipar
da pe-
sagem
de roti-
na orga-
nizada  pe-
lo departa-
mento físico
do clube de
São Paulo.

Publicamente, os diri-
gentes corintianos não
confirmam a atitude,
mas nos bastidores a re-
cusa desagradou a comis-
são técnica. “O fato de
não se pesar é irrelevante
para mim. Sempre que se
põe uma balança no CT,
todo mundo leva na brin-
cadeira pelo Adriano. Pe-
sa ou não pesa, ou pesa
quando está sozinho. Não
é relevante. Ele ficou fora
dos jogos pelo fato de não
ter tido uma semana le-

gal, abaixo do rendi-
mento que se esperava
dele”, disse o diretor de

futebol do clube,
Roberto de

Andrade.
Adriano

não trei-
nou on-
tem e
tam-
bém
estará
de folga

nesta se-
gunda-

feira. 
METRO

Duda é ouro 
no Mundial 
MEDALHA. O brasileiro Mau-
ro Vinícius da Silva, o Du-
da, recebeu ontem a meda-

lha de ouro conquistada no
sábado na prova de salto
em distância do Mundial
Indoor de Atletismo, na
Atakoy Arena, em Istam-
bul. Ele bateu a  marca de
8m23. Esta foi a única me-
dalha dourada que o Brasil
conseguiu na competição,
que terminou ontem na
Turquia.  METRO RIO

Messi faz dois e
e Barça segue
na cola do Real
ESPANHOL. Com dois gols
do argentino Lionel Messi,
o Barcelona venceu o Ra-
cing Santander por 2 a 0,
ontem, e se manteve a 10
pontos do líder Real Ma-

drid, que sábado derrotou
o Betis por 3 a 2. 

Com dois tentos, Messi
se aproximou ainda mais
de superar César Rodrí-
gues como o maior arti-
lheiro do clube catalão em
jogos oficiais. O argentino
tem 230 gols, contra os
235 do ídolo catalão. 

METRO RIO
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